
                                                                                                                     

หนา้ 1 

 

(สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 11) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5)  พ.ศ.2550 

Proxy Form A (General Form) 

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 
 

  เขียนที�                                                             . 
Written at 

  วนัที�               เดือน                    พ.ศ.             .  
Date        Month      Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                      สญัชาติ                                            .  
I / We            Nationality 

อยูบ่า้นเลขที�                                  ถนน                                                                    ตาํบล/แขวง                                                            . 
Residing at Road Sub-district 

อาํเภอ/เขต                จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์          . 
District Province  Postal code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม               หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง ดงันี�  
Holding a total amount of share(s) which are entitled to cast vote(s) as follows: 

�  หุน้สามญั      หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  
Ordinary share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 

         �  หุน้บุริมสุทธิ     หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     เสียง 
Preference share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาทาํเครื�องหมาย � ที� � หนา้ขอ้ที�เลือก ขอ้ใดขอ้หนึ�งเพียงขอ้เดียว) 

Hereby appoint (Please mark  � at � in front of the proxy of your chosen, only one proxy.) 

�   1. ชื�อ                                                                                                                     อาย ุ                                  ปี 
Name Age   Years 

อยูบ่า้นเลขที�                                                    ถนน              ตาํบล/แขวง                                                           . 
Residing at                Road          Tambon/Sub-district 

อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 
Amphur/District Province     Postal code     Or 

�   2. ชื�อ นายไพฑูรย ์ ทวผีล                                                                                              อาย ุ     66      ปี 
Name Mr. Paitoon   Taveebhol      Age    66    Years  

อยูบ่า้นเลขที�        580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400       หรือ 
Residing at      580/401, Asok-Dindang Road,  Kwang Dindang, Khet Dindang, Bangkok 10400                      Or 

�   3. ชื�อ      พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส                                                                 อาย ุ     79      ปี 
Name Lt. Gen. Suprija  Mokkhavesa, MD     Age     79   Years 

อยูบ่า้นเลขที�        50 ถนนสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110                                                          . 
Residing at             50 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Kwang Pra Kanong Nua, Khet Watana, Bangkok 10110 

�   4. ชื�อ      นายครรชิต  บุนะจินดา                                                                                    อาย ุ     49      ปี 
Name Mr. Kanchit Bunajinda Age     49   Years 

อยูบ่า้นเลขที�        185/20 ถ.ราชดาํริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330                                                                                 . 
Residing at             185/20 Ratdumri Rd,  Kwang Lumpini, Khet Patumwan, Bangkok 10330 

อากร 
แสตมป์  
20 บาท 



                                                                                                                     

หนา้ 2 

 

 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2560 ครั� งที� 34/2560 ในวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั�น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ 

คอนเวนชั�น หรือที�พึงจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2017 

on  April 27, 2017 at 3.00 p.m. at Ballroom, 3rd floor, The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed 
or changed. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy at the meeting shall be deemed as performed by me/us in all respects. 

 

 

      ลงชื�อ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
      Signed        Grantor 

               ( .................................................................... ) 

 

 

      ลงชื�อ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 

               ( .................................................................... ) 

 

 

ลงชื�อ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 

               ( .................................................................... ) 

 

 

ลงชื�อ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 

               ( .................................................................... ) 

 

หมายเหตุ/ Remarks 

ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares held by such 
shareholder to several proxies to divide the votes. 

 

กรณีที�มอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสาํเนา
เอกสารหลกัฐานอยา่งครบถว้นแลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน 

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the complete proxy form 

along with the required documents to the registration staff. 


